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Den eneste ene Barbara Cartland Hent PDF Da Hertug af Stalbridgre er i Tyrkiet oplever han et jordskælv, der
næsten udsletter et helt børnehjem. Han får ondt af de få overlevende, og tilbyder at tage dem med hjem til

England. Lige inden de skal rejse, finder man en ung kvinde, som har mistet hukommelsen under
jordskælvet. Lederen af børnehjemmet beslutter at tage hende med, da hun mangler nogen til at hjælpe sig
med børnene. I England får de tildelt et hus i landsbyen, hvor hertugens gods ligger. En dag, da hertugen er
på besøg, møder han kvinden, og pludselig bliver han i tvivl om, hun virkelig har mistet hukommelsen, eller

blot gemmer sig for én, der skræmmer hende ...

Barbara Cartland (1901-2000) var en engelsk forfatter til romantiske romaner, der er blevet solgt i adskillige
millioner eksemplarer. Cartland udgav sin første roman i 1922 og har skrevet i alt 723 bøger, der er blevet
oversat til 36 forskellige sprog. På grund af sin effektivitet i sin forfattergerning, er hun nævnt i Guinness
rekordbog for flest udgivne bøger i løbet af et enkelt år. Barbara Cartland blev i 1991 hædret af dronning
Elizabeth II som Dame Commander of the order of the British Empire til ære for Cartlands sociale og

politiske bidrag, foruden sit forfattervirke, i næsten 70 år.
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